Fokker van het Jaar

• tekst : JENNEKE SMIT
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Fokkerij Van de Lageweg

‘Kwaliteit wint de strijd’
Dit jaar werd de familie Van de Lageweg verkozen tot Fokker van het Jaar in de springrichting. Gezien hun
enorme fokkerijsuccessen geen verrassende keuze. Want niet alleen in eigen land, maar over de hele wereld
verspreid zijn het de fokproducten van de Friese familie die zowel de eigen naam als die van de Nederlandse
fokkerij weten hoog te houden. Maar tijd om stil te staan bij deze successen en achterover te leunen gunt
geen één lid uit de familie zich. Hun ongekende inzet om continu de fokkerij te blijven verbeteren heeft al
voor veel (inter)nationale waardering gezorgd.

De hele familie op rij als Fokkers van het jaar, met vlnr Jannie, Wiepke, Wyneke, Sipko, Janko en Wiebe-Yde van de Lageweg.

Bijna 35 jaar nadat Wiepke van de Lageweg zijn eerste hengst, Nimmerdor, goedgekeurd kreeg bij het KWPN is zijn bedrijf
uitgegroeid tot een internationale onderneming die bestaat uit een hengstenhouderij,
fokkerij en sportstal. Wereldwijd kreeg de
familie Van de Lageweg al meer dan 150
hengsten goedgekeurd. Tot de top van de
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mondiale springpaardenfokkerij behoren
hun KWPN-gekeurde hengsten als Indoctro, Indorado, Emilion, Corland en Cardento. In het verleden maakte de VDL Stud
furore met hengsten als Nimmerdor, Ahorn,
Wellington, Flemmingh, Jus de Pomme en
Chin Chin. De VDL Stud is een echt familiebedrijf, behalve Wiepke en vrouw Jannie

zitten ook zonen Wiebe-Yde, Janko en
Sipko volledig in het bedrijf. Dochter
Wyneke is de enige bij wie de paardenliefhebberij hobby is gebleven. Zij is vertegenwoordiger bij een horecagroothandel.

Strenge selectie
Door streng te selecteren in het fokpro-
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Eén van de meest invloedrijke merries uit de fokkerij van de VDL Stud is meervoudig hengstenmoeder Zancara
(v.Nimmerdor).

boer en had Friezen voor het werk. In het
dorp stond een Bovenlander, dat vond ik
wel een fijn paard en zo eentje wilde ik ook
wel eens. Ik was 27 toen ik m’n eerste
merrie kocht. Een Schout (v.Sinaeda)‘Hengst van de Eeuw’ Nimmerdor heeft ontzettend
veel betekend voor de VDL Stud.

gramma heeft de familie Van de Lageweg
hun eigen fokkerij tot ongekende hoogtes
weten te brengen. Vele gekeurde hengsten, keuringstoppers en internationale
sportpaarden (zie kaders) hebben hun
geboortestal aan de Bearsterdijk in het
kleine Friese plaatsje Bears staan.
Momenteel wordt er met een kleine 70
merries gefokt, die teruggaan op bekende
stammoeders als Azemieka, Shoraya en
Hyazinthe of andere vooraanstaande
stammen vertegenwoordigen. Het is haast
moeilijk voor te stellen dat óók Wiepke van
de Lageweg ooit is begonnen met een
eerste eigen merrie.

Bevlogen
Zijn loop- en praattempo verraden zijn
ongekende bevlogenheid. Met snelle
passen en dito woorden vertelt Wiepke in
woord en beeld over zijn bedrijf en de
geschiedenis daar van. “Mijn vader was

merrie die drachtig was van de hengst
Isotoop, de volle broer van Jasper. Ze had
ook een Isotoop-veulen aan de voet. Na
een jaar heb ik haar verkocht, ze kreeg
een tweede premie op de keuring en ik

Keuringskampioenen
Sinds jaar en dag presenteert de VDL Stud hun merries op de keuringen. Zowel op de lokale, centrale als
(inter)nationale keuringen zijn al talrijke successen behaald, waaronder:
Annamieka VDL keur (Chin Chin uit Lely keur sport-(spr) v.Emilion) – 2e Nationaal kampioenschap vrijspringen 2008
Anolivia VDL (Indorado uit Nolivia keur v.Nimmerdor) – Kampioene CK Friesland, 6e NMK 2008
B.Ocinthe VDL (Silverstone uit Ocinthe keur sport-(spr) v.Indoctro) – 3e Nationaal kampioenschap vrijspringen 2009
Be Helena VDL ster (Chin Chin uit Helena keur pref prest v.Ahorn) – Kampioene CK Friesland 2008, 4e
NMK en 4e Nationaal kampioenschap vrij springen 2008, kampioene CK Friesland tweejarigen 2007
Bigeunerin VDL ster (Silverstone uit Zigeunerin keur prest v.Caletto I) – 2e Nationaal kampioenschap vrijspringen 2009
Dhelia (v.Nimmerdor), reservekampioen op UTV
Helena keur pref prest (Ahorn uit Azemieka pref prest v.Silvano) – Europees Kampioene in Brussel 1995
Lorenaroos keur (Acord II uit Wildroos keur pref prest v.G.Ramiro Z ) – NMK-kampioene keur-/elitemerries 1999
Vamina VDL keur (Oramé uit Jamina ster pref v.Lord) – NMK-kampioene keur-/elitemerries 2007
Welena VDL ster (Chin Chin uit Helena keur pref prest v.Ahorn) – Nationaal Kampioen Vrijspringen 2006
Wildroos keur pref prest (G.Ramiro Z uit Shoraya keur pref prest v.Ladykiller xx) – UTV-kampioene onder
het zadel in 1986
Zendence VDL keur (Indoctro uit Pendence VDL keur v.Corland) – Kampioene CK Friesland en NMKkampioene driejarigen 2007
Zancara (v.Nimmerdor), reservekampioen UTV onder het zadel
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Vele keuringstoppers zagen het levenslicht bij de familie Van de Lageweg, zoals NMK-kampioene Zendence VDL
(v.Indoctro).

wilde alleen het beste”, blikt de paardenman in hart en nieren terug. Vervolgens
werden er twee dochters van Wachtmeester en Important aangeschaft. “Die Important-merrie was Melinda en ze werd als
reserve aangewezen voor de UTV dus dat
was al wat beter.”

Nuchter
De paarden kregen een steeds grotere rol
in het leven van Wiepke van de Lageweg,
die zich tot die tijd voornamelijk bezig
hield met (de handel in) koeien en kalveren. “Ik wilde altijd boer worden en
veehandel erbij doen. Ik was begonnen
met elf koeien en had daarmee vijf jaar
lang de hoogste melkproductie per koe bij
de fabriek. Om drie uur ’s nachts begon ik
met melken, om vervolgens direct op pad
te gaan om handel te doen. Overal waar
licht brandde klopte ik op de deur om
zaken te doen. Je moest in die tijd echt de
eerste zijn om ergens voet aan de grond te
krijgen. Daar heb ik veel van geleerd.” Nog
altijd houdt Wiepke zich bezig met koeienhandel. “Ik heb veel klanten die ik al 40, 45
jaar heb. Toen de paarden belangrijker
werden ging het in het weekend in dat
wereldje vaak over grote verhalen en
grote bedragen, maar als ik dan maandagochtend weer in m’n zwarte klompjes
stapte was ik al blij met een paar gulden
winst bij de koeien. Ik ben altijd met
beide benen op de grond blijven staan en
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weet dat één vogel in de hand meer
waard is dan tien in de lucht.”

Inkopen in Holstein
Kenmerkend voor Wiepke van de Lageweg is zijn drang om altijd het beste te
willen hebben. Via onder meer Harm Brunsting kwam hij in de jaren ‘70 terecht in het
Holsteiner fokgebied om daar een hengst
te kopen, maar hij liep daar vooral een
aantal interessante merries tegen het lijf.
Onder hen de merries Hyazinthe (v.Ladykiller xx) en Nathalie (v.Follywise xx). “Ik
selecteerde de paarden toen al op type,
beweging en afstamming. In Holstein trof
ik een paar paarden die ik graag wilde

kopen, maar die in eerste instantie helemaal niet te koop waren. Maar als ik
ergens mijn zinnen op zet, ga ik niet graag
onverrichter zake naar huis. Hyazinthe was
vijf jaar toen ik haar bij haar fokker zag. Ze
stond bij het hek en ik vond het meteen
een aparte. Door te praten en goed te
overleggen met die man kon ik haar uiteindelijk kopen. Ze is hier 29 geworden en
heeft ons veel gebracht.” De bekendste
nakomeling van de staatspremie-merrie
Hyazinthe, die bij het KWPN bekend staat
als M.Hyazinthe, is de internationale sporten fokhengst Ahorn (v.Nimmerdor), die bij
het KWPN vanwege zijn goede fokprestaties het preferentschap verdiende. Daarnaast leverde M.Hyazinthe ook de (inter)
nationale springpaarden Byazinthe
(v.Nimmerdor), Nyacinthe (v.Silvio II), Ulster
II (v.Nimmerdor) en Optiebeurs Three
(v.Joost) en de buitenlands gekeurde
hengsten Denver (v.Nimmerdor), Farmer
(v.Renville) en Good Line (v.Goodtimes).

Shoraya
De andere Holsteinse aankoop, Nathalie,
bracht bij Van de Lageweg slechts twee
veulens. Nathalie was een dochter van de
bekende Consul-merrie Deka, die moeder
is van de hengsten Caletto I, II en III. “We
hebben Nathalie later gedekt door
Nimmerdor en dat bracht onze eerste zelfgefokte hengst Telstar. Na twee veulens
hebben we afscheid genomen van deze
merrie omdat haar vader Follywise xx niet
zo mee viel in de fokkerij.” Andere succesvolle aankopen in Duitsland waren de
merries Ramirha keur pref (Farnese uit
Fiance v.Ladykiller, Holsteiner stam 1298)

Dit voorjaar kreeg familie Van de Lageweg vier hengsten goedgekeurd, waaronder deze zelfgefokte Bugatti VDL
(v.Silverstone).
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Een hele reeks fokproducten maakt furore op het hoogste niveau, zoals deze voormalige IAN-kampioen
Southwind VDL (v.Baloubet du Rouet) onder Cameron Hanley.

en Shoraya keur pref prest (Ladykiller xx
uit Etoile v.Aldato, Holsteiner stam 474a).
Ook Shoraya was een merrie waarbij
Wiepke in eerste instantie een ‘nee’ kreeg
te horen op de vraag of hij haar kon
kopen. Gelukkig is het de volhoudende
Fries wel gelukt, want Shoraya staat aan
de basis van een hele rij internationale
sportpaarden en gekeurde hengsten waaronder de KWPN-gekeurde Highline (v.Sit
this one Out xx), Great Pleasure (v.Grannus), Montreal VDL (v.Indoctro), Wizzerd
(v.Indoctro) en Azteca VDL (v.Indoctro).
Daarnaast bracht Shoraya al vijf dochters die zelf ook al weer meerdere internationaal springende paarden hebben
voortgebracht.
De Farnese-dochter Ramirha staat te boek
als moeder van de Grand Prix-hengst
Emilion (v.Wellington), die bij het KWPN
zijn keurpredikaat verdiende. “De merries
die ik in die tijd heb gekocht, zijn eigenlijk
allemaal uitgegroeid tot hengsten- en/of
stammoeders voor ons.” In diezelfde tijd
werd ook de El Gaucho xx-dochter Cleopatra aangeschaft, die later bekendheid
genoot als overgrootmoeder van topvererver Heartbreaker (v.Nimmerdor).

Nimmerdor
Het was in juni 1972 dat Wiepke zijn
eerste paard kocht en het toeval wil dat in
diezelfde maand Nimmerdor is geboren,
de hengst die later voor een groot deel de

carrière van Wiepke bepaalde. Op driejarige leeftijd kwam het fokproduct van J.A.
Dijkstra uit Woudsend in handen van Van
de Lageweg. “Ik had in 1975 voor het
eerst een hengst op de keuring in Zuidlaren, die had ik uit Holstein gehaald maar
hij bleek niet goed genoeg. In de tweede
ronde kon hij eruit. Ik besloot net zo lang
op de tribune te blijven zitten totdat ik écht
een beste hengst zou zien. Toen Nimmerdor in de baan kwam, paste hij me
precies. Hij was atletisch, had jeugd en

Sipko en Janko van de Lageweg hebben ‘s zomers
drukke dagen met de dekkerij en keuringen.

een mooi gezicht. Ik kende verder eigenlijk
nog niemand in de paardenwereld en
stapte op de keuring direct op de fokker
af, maar die zei me meteen dat de hengst
niet te koop was. Dat was op een zaterdagavond en op maandagavond ben ik
weer naar die fokker toegegaan. Opnieuw
kreeg ik te horen dat hij Nimmerdor niet
wilde verkopen, maar ik mocht wel de
moeder en de grootmoeder bij hem in de
stal bekijken. De moeder was een hele
mooie merrie en ook de grootmoeder

Gekeurde hengsten en Grand Prixspringpaarden
Voor veel fokkers is het fokken van een goedgekeurde KWPN-hengst een absolute droom. De familie
Van de Lageweg maakte het al vele malen mee, met Ahorn (v.Nimmerdor), Azteca VDL (v.Indoctro),
Bugatti VDL (v.Silverstone), Emilion (v.Wellington), Highline (v.Sit this one Out xx), Glennridge
(v.Wellington), Goodtimes (v.Nimmerdor), Great Pleasure (v.Grannus), Kalusha (v.Goodtimes), Montreal
VDL (v.Indoctro), Prestige VDL (v.Silvano), Veron (v.Quite Easy I), Tenerife (v.Raphael) en Telstar
(v.Nimmerdor). Een aantal van hen heeft de VDL Stud samen met een andere fokker gefokt. Ook op de
hengstenkeuring in Den Bosch heeft de Friese familie al vele eclatante successen beleeft, zo hadden
ze dit jaar de kampioenshengst Boss (v.Indoctro) in eigendom en werd hun zelfgefokte Bugatti VDL
zesde in de kampioenskeuring. In dezelfde kampioenskeuring was Baltic VDL (v.Quaprice) vierde, hij
werd als veulen aangeschaft door de VDL Stud.
Een hele reeks fokproducten manifesteert zich in de internationale sport, onder hen de Grand Prixpaarden Southwind VDL (v.Baloubet du Rouet), VDL Nuit de Pomme (v.Jus de Pomme), VDL Nantes (v.
Emilion), Everest VDL (v.Nimmerdor), Eurocommerce Lanapoule (v.Indorado), VDL Al Cantino (v.Ahorn),
N-Aldato (v.Nimmerdor), VDL Edminton (v.Emilion), Tempo la Escondida (v.Indoctro) en Promise Me (v.
Lauriston). Pessoa VDL (v.Animo), Platini VDL (v.Freedom Z), Billy (v.Nurzeus), San Patrignano Deka
(v.Wellington), North Cammon VDL (v.Cantus) alsook de international springende KWPN-gekeurde
hengsten Emilion (v.Wellington), Ahorn (v.Nimmerdor), Glennridge (v.Wellington) en vele anderen.
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Wiepke van de Lageweg is al jaren vaste leverancier
van jonge hengsten in het verrichtingsonderzoek.

beviel me, ook al was zij een wat zwaarder
type. De man vroeg of ik ook nog een bak
koffie wilde drinken, dus dat ging de
goede kant op”, lacht Wiepke. “Uiteindelijk
gaf de man aan dat hij Nimmerdor alleen
voor ‘veel geld’ wilde verkopen. Ik ben op
de gang gaan staan en heb gezegd dat hij
maar met zijn vrouw moest overleggen en
dat ze op de deur moesten kloppen als ik
weer binnen kon komen. En zo geschiedde, de man noemde een bedrag. Het was
veel geld voor een nog ongekeurde
hengst, maar ik had mijn zinnen er op
gezet. Ik moest en zou Nimmerdor
kopen!” Later kreeg de Farn-zoon vlot het
dekbevret toebedeeld en kon hij beginnen aan zijn imponerende fokkerijloopbaan, die hij ook wist te combineren met

internationale springwedstrijden onder
Albert Voorn. In het afstammelingenkeuringsrapport van Nimmerdor in 1978 valt
te lezen dat familie Van de Lageweg een
voorbeeldige afstammelingenkeuring had
georganiseerd, de paarden waren allen
keurig getoiletteerd en ingevlochten, een
unicum voor in die tijd. Maar vooruitstrevend en perfectionistisch is Wiepke van
de Lageweg altijd al geweest.
Uit de tweede jaargang van Nimmerdor
kwam de zelfgefokte hengst Telstar. Die
werd eerst verhuurd aan Harm Hoekstra
en later verkocht naar Amerika. Daarna is
het allemaal in een stroomversnelling
gekomen en inmiddels heeft de VDL Stud
vele hengsten goedgekeurd gekregen in
binnen- en buitenland.

Verbeteren merriestapel
Door vanaf het begin af aan genetisch
interessante hengsten en merries uit andere fokgebieden, met name Holstein, naar
Nederland te halen heeft Wiepke niet
alleen zijn eigen fokkerij naar een hoger
niveau gebracht maar ook die van vele
andere fokkers. “Ik heb altijd geprobeerd
de beste paarden uit het buitenland te
halen om dat goede bloed hier te krijgen
en zo de fokkerij te verbeteren. Holstein
lag me het meest, maar ook daar zijn de
echte goede nooit voor het oprapen
geweest. De Holsteiner hengsten vormen
een hele goede combinatie met de
Nederlandse merries, die meer bloed en
een werkwillig karakter hebben.” Diverse
Holsteiner hengsten hebben na goed-

Prestatiemerries
Uit de fokkerij van Familie van de Lageweg zijn al vele prestatiemerries voortgekomen. In de rij zelfgefokte prestatiemerries in ieder geval deze 14:
Athene keur pref prest (Nimmerdor uit Silja keur pref v.Marco Polo)
Ditlena keur pref prest (Zevenster uit Ramirha keur pref v.Farnese)
Emmanuella elite pref prest (Zandigo uit Alpenthal keur v.Nimmerdor)
Falandria ster prest (Zeus uit Alexandria keur pref v.Nimmerdor)
Helena keur pref prest (Ahorn uit Azemieka pref prest v.Silvano)
Hirtin ster prest (Renville uit Barones keur pref prest v.Lucky Boy xx)
Iniki keur prest (Ahorn uit Taniki keur prest v.Uppercut xx)
Jarones elite pref prest (Emilion uit Barones keur pref prest v.Lucky Boy xx)
Seminka ster pref prest (Erdball xx uit Leminka keur v.Uppercut xx)
Shamanta keur pref prest (Nimmerdor uit Miss keur pref prest v.Uppercut xx)
Simmertwirre pref prest (Orkaan uit Melinda keur v.Important)
Sorhaya keur pref prest (Nimmerdor uit Cleopatra keur pref v.El Gaucho xx)
Wildroos keur pref prest (G.Ramiro Z uit Shoraya keur pref prest v.Ladykiller xx)
Zancara keur pref prest (Nimmerdor uit Shoraya keur pref prest v.Ladykiller xx)
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keuring bij het KWPN fantastisch werk
gedaan in de fokkerij zoals Corland,
Chin Chin, Flemmingh, Indorado, Indoctro en Cardento.
Daarnaast zet de familie Van de Lageweg
zich altijd enorm in om de merriestapel
van de individuele fokkers zo goed mogelijk te krijgen. Het motto van de VDL Stud
is niet voor niets ‘Kwaliteit wint de strijd’
en dat houdt soms in dat meerdere ‘gewone’ merries na overleg met de fokker,
plaats moeten maken voor één of twee
hele interessante. “Iedereen wil graag
meedoen in de fokkerij maar niet iedereen
ziet hoe het moet. Ook wij hebben natuurlijk niet de wijsheid in pacht, maar we
helpen de fokkers graag door ze te helpen
aan kwaliteitsvolle merries. Dat maakt het
voor iedereen ook weer interessanter om
daar veulens uit te kopen. Vaak ruilen ze
dan hun eigen merries er op in.”

Topverervers
Ook in het eigen hengstenbestand wordt
streng geselecteerd. “We doen er alles aan
om de jonge hengsten zo veel mogelijk
kansen te geven. Ze dekken hier allemaal
een aantal eigen merries, worden uitgebracht in de sport en we zorgen dat ook
hun nafok de nodige kansen krijgt. Als een
hengst zeven of acht jaar oud is, kan je
wel inschatten of je met een echte
fokhengst te maken hebt. We selecteren
streng dus als een hengst voor ons niet
voldoet, dan gaat hij eruit. We willen de
fokkers niet op een verkeerde pad zetten
en willen graag voorkomen dat ze een
zwakke schakel in hun merrielijn krijgen.
Dus als een hengst tegenvalt, nemen we
snel afscheid.” Wiepke van de Lageweg
streeft altijd naar het beste, en bij de
hengsten gaat dat om topverervers. “Met
Indoctro, Corland, Cardento, Emilion en
Indorado hebben we een koppel hengsten
die echte topverervers zijn gebleken.
Sommige fokkers willen wel eens naar
exotische namen grijpen in de hoop dat ze
dan op de veiling hun veulen duur kunnen
verkopen, maar ik koop veel liever tien
Indoctro’s of Corlands dan bloed waarvan
je niets af weet.”

Eigen fokkerij
De familie Van de Lageweg fokt zelf jaarlijks zo’n 60 tot 65 veulens. Jarenlang
waren dat er tien tot 20. Een aantal
hengstveulens worden aangehouden met
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manier een passende hengst te vinden.
Maar het gaat ook vooral om een stuk
gevoel wat we er bij moeten hebben.”

Kwaliteit

Ere wie ere toekomt.

oog op de hengstenkeuring, en een aantal
worden verkocht naar binnen- of buitenland. Jaarlijks worden er zo’n 140 veulens
van klanten gekocht, met name ook uit de
eerste jaargangen van de jonge hengsten.
“Het is heel belangrijk dat de nakomelingen van de jonge hengsten de kans krijgen en daarom kopen wij er ieder jaar een
aantal. Uit die gekochte veulens zoeken
we weer een koppel hengstveulens die

Wereldwijd
De VDL Stud heeft de afgelopen jaren vele
(nieuwe) afzetgebieden gecreëerd, waar de
Nederlandse fokproducten met open armen
worden ontvangen. “We zijn een klein land en
een echt exportland. We hebben behoorlijk
wat paarden in Nederland, dus de deuren naar
het buitenland moeten altijd openstaan. Al die
paarden die hier gefokt worden moeten ook
allemaal een kans krijgen. In veel landen is de
sport echt in opkomst en daar zijn wij heen
gegaan met onze Nederlandse paarden”,
vertelt Wiepke. De belangrijkste afzetgebieden
waar zoon Wiebe-Yde zich op richt zijn Nederland, Zweden, Italië en Ierland. “Samen met
hem doe ik Duitsland, en verder heb ik ZuidAmerika, Frankrijk en Engeland onder mijn
hoede.” Zoon Janko doet Canada, NieuwZeeland, Australië en Amerika. Freelancer JanCarel Lubbers doet hoofdzakelijk Spanje,
China en Engeland. “Uiteraard helpen we
elkaar daarmee.”

interessant zijn om op te fokken voor de
hengstenselectie. De rest van de veulens
wordt voor de sport verkocht”, legt Wiepke uit. Vrijwel alle gekeurde hengsten van
de VDL Stud zijn óf zelfgefokt óf als veulen
gekocht. Onder de eigen fokmerries scharen zich diverse merries die teruggaan op
de stammoeders Hyazinthe, Azemieka en
Shoraya. Daarnaast wordt er gefokt met
merries uit de stam van de Franse topvererver Papillon Rouge, de stam van Goodtimes, de stam van Heartbreaker, de stam
van Tenerife (Loma-stam), de Sina-stam,
de Rite-stam en diverse andere KWPN-,
Franse en Duitse bloedlijnen.

En dat stuk gevoel heeft Wiepke van de
Lageweg in al die jaren als geen ander
weten te ontwikkelen. Door altijd zijn oren
en ogen op scherp te hebben, altijd op
zoek te zijn naar het beste en nooit te
denken dat hij dat punt bereikt heeft. “We
doen er alles aan om de Nederlandse
fokkerij op een zo hoog mogelijk niveau te
krijgen en te houden, want we hebben het
KWPN hoog in het vaandel. Het is fantastisch om te zien hoe onze Nederlandse
paarden overal ter wereld vooraan
meedoen op de concoursen”, besluit
Wiepke van de Lageweg. Over zijn eigen
rol in de opmars van het KWPN-paard de
laatste decennia, is de nuchtere Fries
bescheiden als altijd. Maar wereldwijd is
de naam van zijn VDL Stud een begrip
geworden, omdat de gedreven familie Van
de Lageweg al die jaren steeds één ding
heeft bewezen: ‘Kwaliteit wint de strijd’.

Jonge hengsten
Vrijwel alle eigen merries worden gedekt
door eigen hengsten. “Misschien dat we
op jaarbasis maximaal tien merries dekken
van andermans hengsten, maar dat zijn
dan hengsten die zelf veel gepresteerd
hebben in de internationale sport óf hele
aparte jonge hengsten. We hadden dit jaar
zelf vier goedgekeurde hengsten, Boss,
Bugatti, Baltic en Bacardi. Die hebben bij
ons allemaal een aantal eigen merries
gedekt en in totaal zaten ze op zo’n 400
merries dit jaar. We vinden het heel
belangrijk om jonge hengsten in te zetten
voor de fokkerij. Bij het maken van de
partnerkeuzes gaan we meestal met de
hele familie om tafel zitten. Dan kijken we
naar de min- en pluspunten van de merrie
en haar nakomelingen, en proberen op die

Verrichtingstopper Azteca VDL (v.Indoctro), hier onder
Jur Vrieling, werd door VDL gefokt uit een kleindochter van Zancara.
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